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Білім беру бағдарламасының паспорты 

ЖБ коды мен атауы 7М04103 Есеп және аудит 

Білім саласы 7M04 Бизнес, басқару және құқық 

Оқыту бағыттарының коды 

және жіктелуі 

7В041 Бизнес және басқару 

ЖБ түрі Қолданыстағы 

Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Бухгалтерлік есеп, экономикалық талдау және аудит саласында экономика мен бизнестің 

түрлі салалары үшін жоғары білімді кадрларды тереңдетілген кәсіби дайындықпен 

дайындау. 

Берілетін дәреже 

«7М04102 Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы бойынша экономика ғылымдарының 

магистрі 

Маман лауазымдарының тізімі 

ЖОО  және колледж оқытушысы, бас есепші, қаржылық талдаушы, қаржы директоры, 

аудитор, кеңесші, экономист, әкімшілік маман, бухгалтер менеджері, колледж оқытушысы 

Кәсіби қызметтің объектілері 

ЖОО  және колледждер, қызмет түріне қарамастан кәсіпорындар мен фирмалар, көлеміне 

немесе меншік нысанына, экономиканың әртүрлі салаларын ұйымдастыру: министрліктер 

мен ведомстволар, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 

комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті, 

басқару органдары, ғылыми-зерттеу ұйымдары, консалтингтік ұйымдар, банк жүйесі. 

Кәсіби қызметтің түрлері 

- ғылыми-зерттеу; 

- өндірістік-басқару; 

- өндіріс және басқару; 

- бухгалтерлік және аналитикалық; 

- экономикалық және ұйымдастырушылық; 

- қаржылық-экономикалық; 

- педагогикалық; 

- әкімшілік. 

Кәсіби қызметтің функциялары 

- бухгалтерлік есептің заңнамалық және нормативтік актілерге сәйкестігін, сондай-ақ кеңес 

беру қызметін (аудиторлық және консалтингтік қызмет) ұсынуды тексеру; 

- бухгалтерлік және қаржылық есептілік; 

- шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау; 

- салық есептілігін дайындау және салық декларациясын толтыру; 

-бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу (нормативтік-әдістемелік 

қызмет) 

Осы мамандық бойынша кәсіптік қызметтің келесі түрлеріне рұқсат етіледі: 

- есеп айырысу және жобалау қызметі шаруашылық жүргізуші субъектілердің, сақтандыру 

компанияларының, екінші деңгейлі банктердің, бағалы қағаздар нарығының қаржылық 

қызметінің стратегиялары мен тактикасын бағалау мен талдауды; кәсіпорынның, 

коммерциялық банктердің қаржылық жағдайын бағалау үшін есептеулер жүргізу; 

инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау, қарыз алушылардың несиелік қабілетін 

талдау. 

-бақылау мамандығының берілген тапсырмаларын орындау тиімділігін талдау мен 

бағалауға байланысты осы мамандықтағы аналитикалық қызмет. 

- ұйымдарда бухгалтерлік есеп және аудит мәселелері бойынша кеңес берумен 

байланысты кеңес беру қызметі. 

ЖБ бойынша оқыту нәтижелері 



ON1 Ана тілі  және шетел тілінде  ғылыми қарым-қатынас жасау ; 

ON2 Ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымы, ғылыми-зерттеу дағдылары 

бар ғылыми білім әдіснамасын білу ; 

ON3 Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарту арқылы ақпараттық-талдамалық 

және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; кәсіби қызмет саласындағы 

ақпарат пен компьютерлік технологияларды қолдану; 

ON4 Кәсіптік білім беру ұйымдарында, жоғары оқу орындарының білім беру мекемелерінде, 

қосымша кәсіби білім беруде экономикалық пәндерді оқытудың заманауи әдістері мен әдістерін 

қолдану; 

ON5 Экономикалық саясат шараларын бағалау және микро және макро деңгейлерде 

стратегиялық шешімдер қабылдау үшін аналитикалық материалдар дайындау; 

ON6 Басқарушылық міндеттерді шешуде заманауи психологияның технологиялары мен 

тәсілдерін қолдану; 

ON7 Салық салудың теориялық негіздері және оның қаржылық және басқару шешімдеріне 

әсері болуы, ұйымның салықтарын есептей білуі керек; 

ON8 ҚЕХС (ҚСҚЕХС) талаптарына және оның дағдыларына сәйкес алдыңғы қатарлы 

қаржылық есеп беру саласындағы білімдерге ие болу; 

ON9 АХС талаптарына сәйкес аудит жүргізу; 

ON10 Басқару шешімдерді қабылдау үшін ақпараттық қажеттіліктерді қоса алғанда, ішкі 

және сыртқы пайдаланушыларға арналған қаржылық есептілікті қалыптастыру; 

ON11 Бухгалтерлік есептің, басқарудың және салықтық есептердің және бизнес-талдаудың 

жүйелері мен процестерінің экономикалық тиімділігін талдау және оның нәтижелерін бизнес-

менеджмент жүйесінің жұмыс істеуін  немесе оның жеке функцияларын оңтайландыру ; 

ON12 Фирмалар мен компаниялардың практикалық қызметінде менеджмент құралдары мен 

әдістерін қолдану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Еуропалық жоғары білім кеңістігінің жан-жақты біліктілік шеңберіндегі екінші 

деңгейлі дескрипторлар (ҚР-EЖБК) 

Білім беру бағдарламасының соңында түлектер: 

1) осы саладағы алдыңғы қатарлы білімге негізделген бухгалтерлік есеп, талдау және 

аудит саласындағы дамып келе жатқан білім мен түсінікті, зерттеу аясында идеяларды 

әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде көрсету; 

2) өз білімін, түсінігін және жаңа ортада, пәнаралық кеңістікте мәселелерді шешу 

қабілеттерін кәсіби деңгейде қолдана алады; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып пайымдауды 

қалыптастыру үшін ақпарат жинайды және түсіндіреді; 

4) мамандарға да, маман емес адамдарға да ақпаратты, идеяларды, тұжырымдарды, 

проблемалар мен шешімдерді нақты және бір мәнді түрде жеткізуге; 

5) бухгалтерлік есеп, талдау және аудит саласындағы әрі қарай оқуды дербес 

жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары.  



Білім беру бағдарламасының мазмұны 

Модуль атауы Цикл, 

компо-

нент 

(МК, 

ЖООК

, ТК) 

Пән 

коды 

Пән атауы/ 

тәжірибе 

Пәннің қысқаша сипаттамасы Кредит 

саны 

Семестр Қалыптасқан 

құзіреттілік-

тер (кодтар) 

Жалпы  

кәсіптік  

пәндер 

БП 

ЖООК 

GTF 

5201 

 

Ғылым 

тарихы мен  

философиясы 

Пән ғылым феноменінде арнайы философи-

ялық талдау пәні ретінде қаралады, ғылым-

негіздері мен теориясы туралы, ғылымның 

даму заңдылықтары мен ғылыми білімнің 

құрылымы туралы, мамандық және 

әлеуметтік институттар ретіндегі Ғылым 

туралы, ғылыми зерттеулер жүргізу әдістері 

туралы, қоғамның дамуындағы ғылымның 

рөлі туралы білімді қалыптастырады. 

3 1 ON2 

БП 

ЖООК 

ShT 

5202 

Шет тілі (кәсіби) Бұл пәнді оқу кезінде магистрлер 

оқытылатын лексикалық және 

грамматикалық тақырыптар шегінде шет 

тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет 

саласында арнайы және ғылыми әдебиетті 

түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл 

бөлінеді. 

5 1 ON1 

БП 

ЖООК 

ZhMP 

5203 

Жоғары 

мектептің 

 педагогикасы 

Педагогикалық ғылым саласы, педагогикалық 

заңдылықтарды және білім беру процесін 

ұйымдастыру және жүзеге асыру (өз білімін 

жетілдіру), оқыту, тәрбиелеу (өзін-өзі 

тәрбиелеу), даму (өзін-өзі дамыту) және сту-

денттердің белгілі бір қызмет түрі мен 

қоғамдық өмірге кәсіби даярлығын зерттейді. 

4 1 ON4 

БП BP Басқару Пән магистранттардың басқару психологи- 4 1 ON6 



ЖООК 5204 психологиясы ясының теориялық-әдіснамалық негіздерін 

түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі 

тұлғаның рөлі мен орны туралы түсінігін 

береді, басқару қызметінің және басқаруөзара 

әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар 

персоналды басқару принциптері мен 

әдістерін, мотивация теориясын, 

басқарушылық шешімдерді қабылдауды 

зерттейді, басқару-ортасындағы басшылық, 

көшбасшылық және тұлғааралық 

коммуникация дағдыларын алады. 

 

Есеп және 

 статистика 

теориясы мен 

әдістемесі 

БП ТК ESAB 

5205 

Экономикада 

статистикалық 

әдістің болжауы 

Бұл пән статистикалық әдістерді, үлгілерді, 

өңдеуге қажетті бағдарламалық қамтамасыз 

етуді, деректерді талдауды, жоспарлауды 

және болжауды ұтымды басқару шешімдерін 

қабылдау мен қабылдау үшін кәсіби білімдер 

мен дағдыларды қалыптастырады. 

5 1 ON5 

БП ТК TST 

5205 

Талдаудың 

статистикалық 

тәсілдері 

Бұл пәнді оқу магистранттарға 

статистикалық талдау әдіснамасы, деректерді 

жинау және өңдеуден эмпирикалық қорыту 

мен теориялық тұжырымдар жасауға дейінгі 

білім және идеялар жүйесін қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. Математикалық модельдеу 

әдістерін қолдану және қолданбалы 

бағдарламалардың стандартты пакеттеріне 

негізделген өндірістің технологиялық 

процестерін оңтайландыру дағдыларын 

дамытуға көп көңіл бөлінеді. 

ON5 

КП 

ЖООК 

KE 

5301 

Қаржылық есеп 

(ілгерілмелі) 

Пән студенттерге қаржы есептілігінің 

халықаралық стандарттарының талаптарына 

сәйкес қаржылық есептің мәнін, міндеттері 

мен функцияларын жүйелі түрде түсінуді 

түсінеді. Бухгалтерлік есепті қалыптастыру 

5 1 ON8, ON10  



процесінде магистранттардың білімі мен 

дағдыларын дамытуға, сондайақ ҚЕХС-қа 

сәйкес негізгі қаржылық есептерді 

дайындауды қоса алғанда, бухгалтерлік есеп 

пен есептілік жүйесін құрудың әдіснамалық 

принциптеріне көп көңіл бөлінеді. 

Басқару және 

есеп 

 

 

КП ТК 5302-

5303 
Таңдау компонентінің пәні (бес пәннен үшеуі таңдалады) 

КП ТК BETK

KZU 

Бухгалтерлік 

есеп тәжірибесі 

мен қағидалары: 

қазіргі заманғы 

үрдістері 

Пән кәсіпкерлік қызметтің бухгалтерлік 

есебін ұйымдастыру, қаржы саясаты, 

экономиканы басқару, сондай-ақ салық салу 

саласында шешімдер әзірлеу, қалыптастыру 

және қабылдау үшін әр түрлі 

пайдаланушыларға қаржылық ақпаратты 

дайындау және ұсыну бойынша теориялық 

білімді және практикалық дағдыларды 

қалыптастырады. 

5 2 ON8 

КП ТК SM Стратегиялық 

менеджмент 

Пән ұйымды стратегиялық басқару саласында 

жүйелендірілген білім алуға және кәсіби 

дағды мен іскерлікті меңгеруге арналған. 

Стратегиялық менеджмент теориясын, 

әдіснамасы мен практикасын жоспарлы және 

жүйелендіріп зерттеу нәтижесінде 

магистранттар стратегиялық басқарудың 

жалпы концепциясымен, ұйымның даму 

стратегиясын жоспарлау және іске асыру 

үдерістерімен танысады. 

5 2 ON11, ON12 

КП ТК IE Іскерлік 

әкімшілік 

Пән әкімшілік-басқару қызметі саласындағы 

кәсіби дағдылар мен іскерлікті меңгеруге 

және жүйеленген білімді алуға арналған, олар 

кәсіби қызметте тиімді әкімшілік шешімдер 

қабылдауға, басқарушылық стратегияларды 

әзірлеуге және жүзеге асыруға, команда 

5 2 ON11, ON12  



жұмысының нәтижелерін барабар бағалауға 

мүмкіндік береді. 

КП ТК TBE Тереңдетілген 

басқару есебі 

Пән кәсіпорындардағы бухгалтерлік басқару 

есебін ұйымдастыру, кәсіпорынды жедел 

басқару, оның жұмысының нәтижелерін 

жедел бақылау және бағалау, кәсіпорынның 

дамуын жоспарлау және үйлестіру 

мақсатында ішкі пайдаланушыларға толық 

ақпаратты дайындау және ұсыну бойынша 

теориялық білімдер мен тәжірибелік 

дағдыларды қалыптастырады. 

5 2 ON11 

КП ТК IZhT Инвестициялық 

жобаларды 

 талдау 

 

 

 

 

Пән - бұл экономикалық пәндерді оқып-

үйренуде бұрын игерілген құзыреттіліктерді 

қалыптастыру және дамыту процесінің 

жалғасы, сонымен қатар кәсіпорынның 

инновациялық қызметі саласындағы 

магистрлердің теориялық білімдерін 

қалыптастыруға ықпал етеді. 

5  ON5, ON10 

 

 

 

 

 

 

 

Есеп,салық 

салу және 

аудит 

 

 

 

 

 

КП ТК 6305-

06 
Таңдау компонентінің пәні (бес пәннен үшеуі таңдалады) 

КП ТК  

USNT 

Ұйымдарда 

 салықтық саясат 

негіздерін 

 талдау 

Ұйымның салық саясатын оқу осы пән 

бойынша білімді тереңдетуге мүмкіндік 

береді. Әрбір ұйым салық төлемдерін 

азайтуға мүдделі. Бұл бизнесті одан әрі 

дамыту және қаржылық тұрақтылықты 

арттыру үшін қаржы ресурстарының тиісінше 

ұлғаюын білдіреді. Бұл пәннің мәні салық 

заңнамасын қолдану кезінде салық көлемін 

анықтайтын контрагенттермен қарым-

қатынасты жүргізу және ұйымдастыру 

әдістері мен тәсілдерінің жүйесін әзірлеу 

болып табылады. Кәсіпорынның салық 

саясатының негізгі мақсаты салық төлеумен 

5 3 ON7,N11  



байланысты барлық шығындарды 

оңтайландыру болып табылады.  

КП ТК 

 

SB Салық  

басқармасы 

Бұл пәнді оқу магистранттардың қазіргі 

кездегі салықтық бақылау саласындағы жан-

жақты білімі мен практикалық дағдыларын 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Студенттердің салық заңнамасын білікті 

түрде қолдану дағдыларын қалыптастыруға 

көп көңіл бөлінеді. 

5 3 ON7 

 

КП ТК SA Сәйкестік 

 аудиті 

Пән шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

аудитін жүргізудегі кәсіби дағдылар мен 

іскерлікті қалыптастыруға, бухгалтерлік 

есепті жүргізуді ұйымдастырудың 

дұрыстығын тәуелсіз бақылау ретінде, ішкі 

бақылау жүйесінің ұйымдастырылуы мен 

жұмыс істеуіне, қаржылық есептіліктің 

дұрыстығын тексеруге, шаруашылық 

жүргізуші субъектінің қолданыстағы 

заңнаманы сақтауына, сондай-ақ аудиторлық 

тексеру нәтижелерін ресімдеуге арналған.  

5 3 ON9 

КП ТК KEA Қаржылық 

 есептілік 

 аудиті 

Пән нарықтық экономика жағдайында 

бақылау функциясын дамытудағы аудиттің 

рөлін оқытады; аудит түсінігі және аудит 

пайда болуы арнайы ғылыми білім саласы 

және әлемнің дамыған елдерінде қызмет түрі 

ретінде. Сондай-ақ осы пәнді оқу аудиторлық 

тексерулерді қалыптастыруға, жіберуге, 

аудиторлық қорытындылардың 

материалдарын пайдаланушылардың 

құрамына; аудиттің талаптарға сәйкестігіне 

ықпал етуі мүмкін.  

5 3 ON9, ON10  

КП ТК TA Тиімділік  

аудиті 

Бұл пән тиімділік аудитінің мақсатын, 

объектілерін, түрлері мен мазмұнын 

5 3 ON9, ON11  



зерттейді. Сондай-ақ тиімділік аудитінің 

әдістемелік негіздері; тиімділік аудитін 

жоспарлау және жүргізу; есеп дайындау және 

тиімділік аудитінің нәтижелерін іске асыру; 

әлемдік практикада тиімділік аудитінің 

түрлері. Пән бухгалтерлік, қаржылық есепті, 

Басқару есебін жүргізуді және қаржылық 

есептілікті қалыптастыруды, экономикалық 

субъектілердің қаржылық-экономикалық 

қызметін талдауды және бақылау рәсімдерін 

жүргізуді үйретеді.  

КП ТК MMKE

A 6308 

Мемлекеттік  

мекемелердегі 

қаржылық 

есептілік аудиті 

Пән мемлекеттік мекемелерде аудит жүргізу 

саласында жүйелендірілген білім алуға және 

кәсіби дағды мен іскерлікті алуға, 

бухгалтерлік есепті жүргізуді 

ұйымдастырудың дұрыстығына тәуелсіз 

бақылау ретінде, ішкі бақылау жүйесінің 

ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуіне, 

қаржылық есептіліктің дұрыстығын 

тексеруге, шаруашылық жүргізуші 

субъектінің қолданыстағы заңнаманы 

сақтауына, сондай-ақ аудиторлық тексеру 

нәтижелерін ресімдеуге арналған.  
 

4 

 

3 

ON9 

КП ТК 

 

KEXS

KCSM

MEE 

6308 

ҚЕХС ҚС 

сәйкес  

мемлекеттік 

мекемелерде 

есеп және 

есептілік 

 

Пән магистранттардың есептеу әдісін түсінуі 

мен түсінігін береді, баламалы әдістерді 

таңдауда кәсіби пікір қалыптастыру үшін 

орта дайындайды және олардың қаржылық 

есептіліктегі ақпаратқа әсерін бағалау, 

сондай-ақ Мемлекеттік мекемелердің 

қаржылық есептілігін дайындау мәселелерін 

реттейтін нормативтік-құқықтық актілердің 

талаптарына сәйкес дайындалған қаржылық 

есептілік элементтерін бағалаудың 

ON8, ON10 



ұсынылатын әдістерін қолдану бойынша 

практикалық дағдыларды әзірлейді. 

Экономикалық 

талдау және 

жоспарлау 

 

КП ТК MES 

5304 

Макро-

экономикалық 

 статистика 

Пәнді оқу үрдісі магистранттардың 

макроэкономикалық статистиканың негізгі 

түсініктері мен көрсеткіштер жүйесін, 

Қазақстанда да, шетелде де 

макроэкономикалық деңгейде болатын 

күрделі және әр түрлі бағыттағы процестерді 

статистикалық зерттеудің мүмкіндіктері мен 

бағыттарын меңгеруін болжайды. Пән 

макроэкономикалық статистиканың негізгі 

түсініктері мен санаттарын, бастапқы 

деректерді өңдеу принциптерін және 

стандартты көрсеткіштерді есептеуді, 

қазақстандық және халықаралық 

макроэкономикалық статистикада 

пайдаланылатын көрсеткіштер жүйелерін, 

сондай-ақ салалар, секторлар және жалпы 

экономика деңгейінде экономикалық 

процестерді статистикалық талдау 

нәтижижелерін интерпретациялау тәсілдерін 

баяндауды қамтиды. 

5 2 ON5 

КП ТК MZhZh 

5304 

Мемлекеттік 

 жоспарлау 

 жүйесі 

Пән қоғам алдында тұрған міндеттерді шешу 

үшін басқарудың маңызды тетігі ретінде 

мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жаңа 

элементтерінің – мемлекеттік органдардың 

стратегиялық жоспарларының, ҚР аумағын 

дамыту бағдарламаларының мазмұнын 

ашады, әлемдік тәжірибеде мемлекеттік 

жоспарлау тәжірибесімен таныстырады, 

мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 

стратегиялық және бағдарламалық 

құжаттарына мониторинг жүргізу және 

ON5 



бағалау дағдыларын қалыптастырады. 

КП ТК UBEB

KT 

6307 

Ұйымның 

 бухгалтерлік 

есеп беруін 

қаржылық 

 талдау 

 Пән магистранттардың қаржылық есеп беру 

құрамы мен мазмұнын түсінуі мен түсінігін, 

оны оқып білу, есеп берудің ақпараттылығын 

бағалау, есеп берудің негізгі баптарын 

санациялау және аналитикалық балансты 

әзірлеу мақсатында оны жан-жақты талдау, 

ұйымның даму стратегиясын негіздеу 

процесінде есеп беруді талдау нәтижелерін 

пайдалану, бизнес-жоспарларды құру және 

өндірісті басқару 

5 3 ON10 

КП ТК BZhB 

6307 

Бюджеттік  

жоспарлау және 

болжау 

Пән еліміздің бюджеттік жүйесінің әртүрлі 

деңгейлерінде бюджеттік саясат саласында 

жүйелендірілген білім алуға және кәсіби 

дағдылар мен іскерлікті меңгеруге, сондай-ақ 

бюджеттік жоспарлау және болжау жүйесін 

ұйымдастыруға арналған. Бюджеттік 

жоспарлау және болжау саласында есеп 

жүргізу кезінде қаржы құралдарын 

пайдаланудың кәсіби дағдыларын дамытуға 

үлкен көңіл бөлінеді. 

ON5 

КП ТК KBT 

6307 

Қазіргі 

басқарушылық 

талдау 

Курс нарық жағдайында кез келген құқықтық 

нысандағы ұйымдарда басқару тиімділігін 

арттыру мақсатында басқарушылық талдау 

жүргізудің теориялық және әдістемелік 

мәселелерін ашады, басқарушылық талдауды 

ақпараттық қамтамасыз ету туралы білім 

кешенін қалыптастырады, басқарушылық 

талдаудың сандық және сапалық әдістері 

негізінде стратегиялық және тактикалық 

басқарушылық шешімдерді негіздеу мен 

қабылдаудың нақты практикалық 

дағдыларын әзірлейді. 

ON5, ON11 



Вариативтік модуль – 10 кредит (5206-5207) 

Жалпы базалық 

пәндер  

 
БП ТК 

 

AMUS

hT 

Арнайы  

мақсаттар 

үшін шет тілі 

Пән арнайы сөздікке бағытталған шет тілін 

үйренуге бағытталған, шетелдік әріптестер-

мен кәсіби деңгейде, құжаттамамен және 

іскерлік хат-хабармен диалог жүргізу 

мүмкіндігіне назар аударылады. 

5 2 ON3 

 БП ТК IKT Іскерлік 

 қазақ тілі 

Пән магистранттар арасында сөйлеу 

мәдениетін дамытуға, іскерлік қазақ тілінің 

грамматикасын оқытуға, іскерлік қарым-

қатынасқа байланысты лексикалық 

минимумға бағытталған. Магистранттар 

жұмыс, жұмыс уақыты, қазақ тілінде жұмыс 

күнін жоспарлау туралы есептерді оқып 

үйренеді. 

5 2 ON1 

 БП ТК IR Іскерлік  

риторика 

Бұл пән қазіргі заманғы жалпы риторика, 

коммуникативтік ынтымақтастық қағидала-

ры, сөйлеудің құрылымы туралы заңдарды 

енгізеді. Магистранттар ғылыми және іскери 

қарым-қатынаста түрлі жанрдағы мәтіндерді 

дайындау үшін ақпаратты жүйелеуге және 

синтездеуге үйренеді; Ғылыми және іскери 

қарым-қатынаста логикалық тұрғыдан дұрыс, 

дәлелді және өз көзқарастарын нақты білдіре 

алады. 

5 2 ON1 

 БП ТК IBBT Инновациялық 

білім беру  

технологиясы 

Пән орта мектепте білім беру ортасының 

технологиялық дамуы туралы білім мен 

дағды қалыптастырады. Магистранттар 

оқытудың инновациялық технологияларын, 

олардың классификациясын зерттейді. Олар 

университеттік білім беру жағдайында 

заманауи оқыту технологияларын қалай 

таңдауға және қолдануға болатындығын 

білетін болады. 

5 2 ON3, ON2 



 БП ТК PShN  Педагогикалық 

шеберлік 

негіздері 

 

Пән кәсіби педагогикалық іс-әрекетке қажетті 

педагогикалық шеберліктің негізін құрайды. 

Магистранттар педагогикалық шеберлікті 

қалыптастыру үшін қажетті білімді игереді, 

педагогикалық шындықтың құбылыстарын 

талдап, олар туралы ойлауға үйренеді, 

педагогикалық жағдайларды нәтижелі шешу 

жолдарын меңгереді. 

5 2 ON3, ON2 

 БП ТК SKKP Сындарлы 

қарым-қатынас 

психологиясы 

Пән келесі мәселелерді зерттеуге 

бағытталған: тұлға аралық қатынас, адами 

қарым-қатынас ерекшеліктері, 

коммуникативтік құзіреттілік, адамдардың 

қарым-қатынас процесінде бір-бірін білуі 

және түсінуі, қарым-қатынас процесінде 

өзара әрекеттесу, әлеуметтік-психологиялық 

қақтығыс сипаты. Магистранттар сындарлы 

(тиімді) қарым-қатынас әдістері мен 

тәсілдерін меңгереді. 

5 2 ON3, ON2 

 БП ТК IT  Интернет  

технологиялары 

Пәндерді оқыған кезде магистранттар 

интернет технологияларын, ұйымдастыру 

және жұмыс істеу принциптеріне үйренеді, 

интернеттегі орталарда қолдану үшін 

қосымшаларды жобалауды үйренеді, 

интернеттегі технологияларды дамытудың 

интернет-технологиялары, қызметтері және 

перспективалары туралы біледі. 

5 2 ON3 

 БП ТК KMTZ

h 

Қазіргі 

 менеджмент 

технологиялары 

жобалар 

Пән халықаралық және ұлттық талаптарға 

сәйкес жобалық менеджмент саласындағы 

мамандардың біліктілігін және жобалық 

қызметтегі заманауи үрдістер мен 

технологияларды білуге бағытталған кәсіби 

жоба менеджерлерін даярлауға бағытталған. 

5 2 ON3, ON2 

 БП ТК RIK  Риторика. Курсты меңгеру барысында магистранттар 5 2 ON3, ON2 



Іскерлік 

 қатынас. 

риториканың негізгі қағидалары мен 

әдістерін, сөйлеу мәдениетінің негіздерін, 

дау, талқылау және дәлелдерді таңдау 

әдістерін зерттейді. Магистранттар өздеріне 

қажетті ақпаратты табуды, аудитория 

алдында сөз сөйлеуді, іскери келіссөздер 

жүргізуді және аудиториямен өзара 

әрекеттесуді үйренеді. 

 БП ТК BTP Бұлтты  

технологиялады 

пайдалану 

Пән магистранттарға бұлтты технологиялар 

саласындағы білім мен дағды-ларды 

дамытуға бағытталған. Магистранттар 

бұлтты технологияларды және олардың 

жұмысында қолданылатын аспектілерді, 

бұлтты құжат айналымын, Google 

құжаттарын оқиды. SkyDrive (office.com), 

ынтымақтастық құралдары Dnevnik.ru және 

DropBox, Yandex сияқты бұлт қоймасын 

қалай пайдалану керектігін үйренеді. 

5 2 ON3 

Кәсіби 

практикалар 

БП ТК  Педагогикалық 

практика 

Педагогикалық практика оқыту мен оқыту 

әдістерінде практикалық дағдыларды 

қалыптастыру мақсатында жүзеге 

асырылады. Сонымен қатар магистранттар 

бакалавриатта оқуға қатысады. 

4 3 ON2, ON3 

КП 

ЖООК 

 Зерттеу 

 практикасы 

Магистранттың ғылыми-зерттеу тәжірибесі 

отандық және шетелдік ғылымның соңғы 

теориялық, әдіснамалық және технологиялық 

жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің, 

тәжірибелік мәліметтерді өңдеудің және 

түсіндірудің заманауи әдістерімен танысу 

мақсатында жүзеге асырылады. 

10 4 ON1, ON2, 

ON3 

Ғылыми-

зерттеу 

жұмысы 

МҒЗЖ  Тағылымдамада

н өту мен 

магистрлік 

МҒЗЖ стандартты ғылыми мәселелерді 

шешуге мүмкіндік береді; күнделікті кәсіби 

қызметке және докторантурада үздіксіз білім 

24 1-4 ON1, ON5, 

ON10 



диссертацияны 

орындауды 

қамтитын 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

алуға қажетті білімдерді кеңейту және 

тереңдету; кәсіби салада ғылыми жобалар 

мен зерттеулерді жүзеге асыруда құзырлы; 

қолданбалы білімді үнемі жаңартып отыру, 

кәсіби шеберлікті кеңейту жолдары. 

Бұл жұмыс өз нәтижелері мен білімдерін 

және олардың негіздемесін мамандарға және 

маман емес адамдарға нақты және нақты 

жеткізе алады; жаттығуды өз бетіңізше 

жалғастырыңыз. 

Қорытынды 

 аттестация 

ҚА  Магистрлік 

диссертацияны 

рәсімдеу және 

қорғау (МДРҚ) 

 12 4 ON5, ON12 

    Барлығы 120   

 


